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Generelt 
 

Om referansegruppens funksjon 

Studiekonsulent og studieprogramleder orienterte kort om referansegruppens funksjon på 

musikkvitenskap. Hvert kulls representant henter inn tilbakemeldinger på emnene kullet har som 

obligatoriske og valgbare i musikkvitenskap. Studiekonsulent skriver referat fra hvert møte, og 

representantene levere til slutt en refreansegrupperapport for hvert emne. Denne rapporten er del av 

grunnlaget for de emneansvarliges rapporter om sine emner. 

 

Hovedinstrument tas opp generelt i møtene, men individuelle utfordringer i en-til-en 

undervisningssituasjonen må tas med lærer, eller Tone Åse som hovedinstrumentansvarlig, hvis det 

er vanskelig å ta opp med lærer. 

 

Normalt har de åpne emnene i musikkvitenskap, som ikke inngår i et studieprogram egen 

referansegruppe innenfor normalordningen ved NTNU. Dette studieåret går kun MUSV2006 Opera 

og politikk (ca. 1600-1800) som slikt emne, og emnet er obligatorisk for årsstudiet i 

musikkvitenskap, så det tas inn i denne felles referansegruppen. 
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Eksamensperioden våren 2019 
 

Studentene er generelt fornøyde med gjennomføring av vurdering i emnene i vårsemesteret. 

 

Eksamen i emnet MUSV3105 Populærmusikkstudier opplevdes av mange som for vanskelig, og 

som et emne med en høyere enn normal strykprosent. Enkelte følte de jobbet og leste mye, men fikk 

dårlig karakter. Denne problematikken knyttes av studieprogramleder til utfordringene med å kjøre 

emner når uforutsette hendelser inntreffer. Studentene har forventing om at emner som gir samme 

antall studiepoeng har sammenlignbar arbeidsmengde, og ser det som mulig relatert til, men separat 

fra de organisatoriske utfordringene i emnet. 

Enkeltemner 
 

1. semester bachelor 

 

MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv 1 

De fleste er fornøyde. Det kan være utfordrende å høre hva foreleser sier, selv med mikrofon. 

Rommet har mye etterklang, og det gjør forholdene dårlige ved mikrofonbruk. 

 

Det er ikke alltid tid til en diskusjon når studentene har spørsmål i forelesningen. 

 

MUSV1017 Satsteknikker 1 med musikkteknologi og hørelære 

De fleste er fornøyde. Noen studenter har meldt tilbake at de oppfatter opplegget i undervisningen 

som litt forhastet. De sier at de lærer regler, men ikke å analysere på riktig måte. 

 

MUSV1019 Hovedinstrument 1 med improvisasjon 

De aller, aller fleste er veldig fornøyde med emnet. En student har problemer med lærers manglende 

oppmøte. Dette tas opp av den det gjelder med Tone Åse. 

 

I improvisasjon er alle studentene fornøyde. 

 

MUSV2006 Opera og politikk (ca. 1600-1800) 

De fleste er fornøyde. Den største utfordringen er for musikere å stå opp om morgenen. Emnet er 

veldig interessant og studentene oppfatter foreleser som utrolig dyktig. 
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3. semester bachelor 

 

MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 

Veldig mange er fornøyde. Forelesning og gruppeundervisning fungerer bra. Av og til oppleves 

oppgavene studentene får som uklare, og de ønsker tydeligere formelle krav når oppgavene gis. 

 

MUSV2023 Hovedinstrument 3 med hørelære 

Hørelære 

Studentene er veldig fornøyde med underviser. Det oppleves givende å ha så stor variasjon i 

undervisning som de har. Timene oppleves å gå raskere enn i tidligere semestre. 

 

En del oppfatter at lista er lagt litt høyt med tanke på tidsfrister. 

 

Dette emnet, og andre emner nå og tidligere, kullet har hatt med smågruppeundervisning har 

utfordringer med kjønnsbalansen i gruppene. Det er færre og færre kvinner i disse emnene, og det 

pekes på muligheten for at negative holdninger som oppstår har grunnlag i det. Kullet har en 

tendens til å ikke la det gå hvis noen svarer feil i smågruppa, men tar det opp igjen lenge etter i 

diverse sammenhenger. 

 

Hovedinstrument 

Ingen generelle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3130 Den kulturelle hjernen 

Studentene er fornøyde med seminardelen, men forelesningene oppfattes ikke som et supplement til 

pensum, men som en innsnevring av pensum. Studentene melder tilbake at når de oppfordres til å ha 

lest pensum i forkant, så ønsker de mer enn en gjennomgang av pensumet i forelesningene. Enkelte 

studenter oppgir å stille spørsmål som ikke blir besvart, og føler i noen tilfeller at de har lest mer 

enn foreleser. 

 

Det er brukt mye tid på dialog om egen erfaring, men studentene opplever det som litt prematurt, 

siden de ikke har forstått begrepene som danner grunnlag for diskusjonen ennå. Det er ønske om at 

det foreleses mer om kritiske ideer før dialogen. 

 

MUSV3131 Musikk og film i teori og praksis 

Studentene er fornøyde. 

 

MUSV3132 Musikk og sosial rettferdighet: Kunstnerisk aktivisme og anvendt forskning i det 

tjueførste århundre 

Studentene er fornøyde. 
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Referansegruppa oppfordrer studiekonsulent til å minne foreleser i HFO1002 Innovasjon og 

entreprenørskap i praktisk-estetiske fag om å danne referansegruppe i emnet. 

 

Master 

 

MUSV3001 Komposisjon og analyse 

Foreleser er veldig flink til å finne fokus; hva de skal lære. Det er fint at det brukes mye tid til 

konstruktiv kritikk. Det kunne vært mer teori, og det føles begrensende med kun to timer 

undervisning i uka. 

 

Det er positivt å kunne skrive for faktiske musikere. Emneansvarlig har etterspurt studenter fra 

musikkvitenskap til å danne et ensemble som skal framføre komposisjoner fra emnet. 

 

MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 

Emnet fungerer fint. Arbeidslivsseminaret, som er løst knyttet til seminardelen av emnet, opplevdes 

som veldig bra. 

 

Studentene ønsker en avklaring av hva som er forventet av dem i emnet. Hva studentene blir testet i 

gjennom vurderingen i emnet. Spørsmålet oppfattes som legitimt slik emnet er strukturert, og 

emneansvarlig lover at det blir presisert på Blackboard litt uti undervisningen i emnet. 

 

Introduksjonen i emnet tok for seg at emnet skal gi en innføring i sentrale metoder, teknikker og 

tilnærmingsmåter. Det er ikke stilet inn mot hver enkelt masterstudents ønskede prosjekter, men tar 

utgangspunkt i forelesernes egen bakgrunn. Noen studenter melder allikevel tilbake at de ikke er 

interessert i alle feltene som det foreleses med bakgrunn i. 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Gregorianikk i praksis 

Seminardelen går greit. Studentene ser det positive i undervisningen, og aktiviteten trener gehør og 

evnen til å bladlese. Masterstudentene innser at det er en fin start på dagen. Sangerne er ekstra glad i 

denne delen, og ser på det som en utvidelse av hovedinstrument for sin del. 

 

MUSV3118 Kompositoriske formstrategier A 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3130 Den kulturelle hjernen 

Emnet oppfattes å ligne tidligere emner innenfor samme tema. 

 

MUSV3131 Musikk og film i teori og praksis 

Det er mulig noen av studentene oppfatter forelesningene som mindre supplerende til pensum enn 

det de så for seg. 
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MUSV3132 Musikk og sosial rettferdighet: Kunstnerisk aktivisme og anvendt forskning i det 

tjueførste århundre 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 


